วัดป่ าเลไลยก์ อาเภอเมือง

กล่าวกันเสมอมาว่า ถ้ามาเมืองสุ พรรณ แล้วไม่ได้แวะมากราบไหว้หลวงพ่อโต วัดป่ าเลไลยก์ ก็เหมือนมา
ไม่ ถึ ง เมื อ งสุ พ รรณ ด้วยที่ ว ดั ป่ าเลไลยก์ เ ป็ นวัด ส าคัญ คู่ บ ้า นคู่ เ มื อ งของจัง หวัด สุ พ รรณ

เป็ นวัด ที่ มี

ประวัติศาสตร์ ยาวนาน เป็ นสถานที่หนึ่งในวรรณคดีเรื่ อง ขุนช้าง-ขุนแผน ในช่วงวันหยุดจะมีผคู ้ นมากมาย
มากราบไหว้ขอพร และยิ่งเป็ นวันหยุดยาว จะเป็ นที่ที่คนนิ ยมมากเป็ นอันดับต้นๆของจังหวัดสุ พรรณ
ถ้าหากมีโอกาสมาเมืองสุ พรรณ สถานที่แรกที่ไม่ควรผ่านเลย... แวะชมความงดงามขอหลวงพ่อโต และ
กราบไหว้เพื่อเป็ นศิริมงคล
ประวัติวดั ป่ าเลไลยก์
เป็ นวัดเก่าแก่ สันนิ ษฐานว่ามีอายุราว 1200 ปี ตั้งอยูร่ ิ มถนนมาลัยแมน ตาบลรั้ วใหญ่ อาเภอเมือง
อยู่ ท างฝั่ ง ตะวัน ตกของล าน้ า สุ พ รรณ ห่ า งจากศาลากลางจัง หวัด ประมาณ 4 กิ โ ลเมตร
ชาวบ้า นทั่ว ไปเรี ยกว่ า วั ด ป่ า ภายในวิ ห าร เป็ นที่ ป ระดิ ษ ฐานหลวงพ่ อ โต ปางป่ าเลไลยก์
ในพงศาวดารเหนื อกล่าวว่า ...พระเจ้ากาเตทรงให้มอญน้อย มาบูรณะวัดป่ าเลไลยก์ ภายหลังปี พ.ศ. 1724
เล็กน้อย หลวงพ่ อโต เป็ นพระพุทธรู ปปางป่ าเลไลยก์ ศิลปะสมัยอู่ทอง สุ พรรณภูมิ (คือประทับนัง่ ห้อยพระ
บาท) มีนกั ปราชญ์หลายท่านว่า เดิมคงเป็ นพระพุทธรู ปปางปฐมเทศนา สร้างไว้กลางแจ้งอย่างพระพนัญเชิ ง
สมัยแรกต่อมาได้มีการบูรณะ ซ่ อมแซมใหม่ และทาเป็ นปางป่ าเลไลยก์ ดังที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ภายในองค์
พระพุทธรู ปบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุไว้ 36 องค์ ที่ได้มาจากพระมหาเถรไลยลาย
วัดป่ าเลไลยก์วรวิหาร ตาบลรั้วใหญ่ อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุ พรรณบุรี ฝั่งตะวันตกของแม่น้ าสุ พรรณบุรี หรื อ
ท่าจีน ห่างจากฝั่งประมาณ 2 กิโลเมตร เป็ นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เนื้อที่กว้าง 82 ไร่ 1 งาน มี
โบราณสถานอันเป็ นประธานของวัด คือ พระพุทธรู ปปางป่ าเลไลยก์ ซึ่ งเรี ยกกันว่า “ หลวงพ่อโตวัดป่ าลยก์ ”
ตามหลักฐานเดิมสันนิษฐานกันว่า มีอายุในราวสมัยอู่ทอง เนื่องด้วยขณะนั้น ยังไม่ได้มีการศึกษาค้นคว้า
จึงเชื่อกันอย่างนั้นเรื่ อยมา เมื่อมีการศึกษาค้นคว้าในระยะหลังๆ ทาให้ทราบได้วา่ วัดป่ าเลไลยก์น่าจะมีอายุ
ไม่นอ้ ยกว่า 1000 ปี ขึ้นไป โดยมีหลักฐานต่างๆ จากโบราณวัตถุเป็ นข้อสนับสนุน อ้างอิง เพียงพอที่จะ
ตั้งป็ นสมมติฐานใหม่ข้ ึนได้

หลวงพ่อโตวัดป่ าเลไลยก์ เป็ นพระก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่ มีความสู งถึง 23.47 เมตร สมเด็จกรมพระยา
ดารงราชานุภาพ มีลายพระหัตถ์ถึงศาสตราจารย์หลวงบริ บาลบุรีภณั ฑ์ อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรว่า
“พระพุทธรู ปป่ าเลไลยก์ เป็ นของเก่าก่อนวัตถุอื่น ลักษณะทันสมัยอู่ทอง และสร้างเป็ นพระพุทธรู ปปาง
แสดงพระธรรมจักรเหมือนอย่างพระประทานที่พระปฐมเจดีย ์ มีกุฏิครอบเฉพาะองค์พระ มาร้างวิหารต่อชั้น
หลัง ส่ วนองค์พระนั้นเคยชารุ ดถึงพระกรหักหาย คนชั้นหลังปฏิสังขรณ์ เมื่อมีความรู้เรื่ องพระแสดงปฐม
เทศนาสู ญเสี ยแล้วจึงทาเป็ นปางป่ าเลไลยก์ ความกล่าวในข้อนี้ยงั มีขอ้ สังเกตด้วยพระกรเล็กกว่ากันเกือบข้าง
หนึ่ง และซุ ม้ เดิมที่สร้างวิหารก็ยงั ปรากฏอยู่ “
ตามที่กรมพระยาดารงราชานุภาพทรงพระวินิจฉัยว่า หลวงวัดป่ าเลไลยก์ มีอายุทนั สมัยอู่ทองนั้นมีความ
จริ งอยูบ่ า้ ง โดยความเป็ นจริ งแล้วอาจจะสู งกว่าสมัยอู่ทองขึ้นถึงสมันลพบุรีและทวารวดีเสี ยด้วยซ้ าไป เมื่อ
พ.ศ . 1706 พระเจ้ากระแต ผูซ้ ่ ึ งมีเชื้อสายนเรศวรหงสาววดีพาไพรพลมาครองราชย์ที่เมืองพันธุมบุรี ได้ให้
มอญน้อยเป็ นเชื้อสายพระวงศ์ของพระองค์ ไปสร้างวัดสนามไชยแล้วมาบูรณะ วัดป่ าเลไลยก์ในวัดลาน
มะขวิด แขวงเมืองพันธุมบุรี เมื่อข้าราชการบูรณะวัดแล้วพากันออกบวชเสี ยสิ้ นสองพันคน จึงขนานนาม
เมืองใหม่วา่ “เมืองสองพันบุรี” พระเจ้ากาแตอยูใ่ นราชสมบัติ 40 ปี สวรรคต พ.ศ.1741 ซึ่ งในช่วงนี้อยูใ่ น
สมัยลพบุรี
โดยพุทธลักษณะของหลวงพ่อโตวัดป่ าเลไลยก์แล้ว พระพักตร์ มีเค้าเป็ นศิลปะอู่ทองกลาย ๆ เพราะพระหนุ
(คาง) เป็ นเหลี่ยม ความเป็ นจริ งแล้วพระหนุเป็ นเหลี่ยม นี่ ส่อเค้าให้เห็นว่าได้รับอิทธิ พลถ่ายทอดมาจาก
ศิลปะทวารวดี
หลวงพ่อวัดป่ าเลไลยก์ได้รับการบูรณะถึง 3 ครั้ง ครั้งแรก เมือ พ.ศ.1706 โดยมอญน้อย ครั้งที่ 2 ในสมัย
อยุธยาตอนปลาย สมเด็จพระที่นงั่ สุ ริยาสน์ อมริ นทร์ ในราชกาลที่ 3 กษัตริ ยพ์ ระองค์สุดท้ายแห่งกรุ งศรี
อยุธยา ทรงปโปรดให้พระยาสี หราชเดโชไชย ไปสร้างวิหารวัดป่ าเลไลยก์ ครั้งที่ 3 ในราชกาลที่ 4 แห่งกรุ ง
รัตนโกสิ นทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ให้พระยานิกรบดินทร์ มาบูรณะปฏิสังขรณ์
การบูรณปฏิสังขรณ์ในราชกาลที่ 4 แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ น้ นั อันสื บเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยูห่ วั ในขณะที่ยงั ไม่ได้ครองราชย์ พระองค์ทรงผนวชเสด็จธุดงค์มาจังหวัดสุ พรรณบุรี เพื่อ
นมัสการหลวงพ่อโตวัดป่ าเลไลกย์ ทรงพบเห็นวัดป่ าเลไลยก์รกร้าง ไม่มีพระสงฆ์จาพรรษา และปกครองวัด
จึงทาให้สภาพของวัดป่ าเลไลยก์เสื่ อมโทรมมาก เมื่อเข้านมัสการหลวงพ่อโตวัดป่ าเลไลยก์ แล้วทรง

อธิ ษฐานว่า ถ้าหากได้ข้ ึนครองราชย์เมื่อไดก็จะมาบูรณะปฏิสังขรณ์ถวาย เมื่อพระองค์ข้ ึนครองราชย์ในช่วง
ของการครองราชย์ โปรดเกล้าให้พระยานิกรบดินทร์ มาบูรณะปฏิสังขรณ์วดั ป่ าเลไลยก์ โดยขุดคลองตั้งแต่
วัดประตูสาร ซึ่ งอยูร่ ิ มแม่น้ าสุ พรรณ ล่องแพซุ งเข้าไปจนถึงวัดป่ าเลไลยก์ สร้างหลังคาข้างละสองชั้น ทาฝา
ผนังรอบนอก รวมหลังคาพระวิหาร ข้างละ 5 ชั้น พร้อมซ่อมองค์หลวงพ่อโตวัดป่ าเลไลยก์ดว้ ย สร้าง
พระพุทธรู ปไว้อีก 2 องค์ อยูใ่ นวิหารเบื้องหน้าหลวงพ่อวัดป่ าเลไลยก์ท้ งั ซ้ายและขวา ประดิษฐานตราพระ
มงกุฏอยูท่ ี่หน้าบันพระวิหารเป็ นเครื่ องหมาย
ภาพเขียนเรื่ องราว ขุนช้ าง-ขุนแผน
รอบๆ วิหารของหลวงพ่อโต มีจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่ องราวของขุนช้าง-ขุนแผน
ตั้งแต่เริ่ มเรื่ อง จนถึงตอนสุ ดท้าย เป็ นภาพที่สวยงาม และได้ความรู้
ชมภาพบางส่ วนได้ที่ นิทาน ขุนช้าง-ขุนแผน
วัด ป่ าเลไลยก์ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ วรรณคดี อ ัน ลื อ ชื่ อ ของไทย คื อ เสภาขุ น ช้า งขุ น แผน
นิ ราศเมื องสุ พรรณของสุ นทรภู่
ปั จจุ บั น
วั ด ป่ าเลไลยก์
มี ส ถ านะ เป็ น
พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
เรื อนขุนช้ าง เป็ นเรื อนไทยแบบโบราณ ตั้งอยูภ่ ายในบริ เวณวัดป่ าเลไลยก์ สร้างเป็ นเรื อนไทยไม้สักหลัง
ใหญ่กว้างขวาง ตามเรื อนของขุนช้างในวรรณคดีเรื่ องขุนช้างขุนแผน ขึ้นไปบนเรื อนจะเห็ นภาพวาดตัว
ละครขุนช้าง นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก แต่ละห้องจะมีภาพบรรยายเล่าเรื่ องขุนช้างขุนแผน มี
การจัดแสดงเครื่ องใช้ต่างๆในสมัยก่อน มีการตกแต่บริ เวณโดยรอบสวยงามน่าเที่ยวชม
เสภาขุ น ช้ างขุ น แผน เมื่ อ นางทองประศรี พาพลายแก้ว ไปอยู่ เ มื อ งกาญจน์ เ ก็ บ หอมรอมริ บ
จนกระทัง่ มีฐานะเป็ นเศรษฐี และเมื่อพลายแก้วเติบโตก็ได้บรรพชาเป็ นสามเณรและได้มาเรี ยนคาถาอาคม
พ ร้ อ ม กั บ เ ท ศ น์ ม ห า ช า ติ กั บ ส ม ภ า ร มี แ ห่ ง วั ด ป่ า เ ล ไ ล ย ก์
เพื่อเป็ นการอนุรักษ์เรื่ องราวดีๆ ทางวัดป่ าเลไลยก์ได้จดั ให้มีเทศน์มหาชาติข้ ึนเป็ นประจาทุกปี และสร้าง
เรื อนขุนช้าง เป็ นเรื อนไทย ไม้สัก เพื่อให้ลูกหลานได้ทศั นศึกษาสื บต่อไป

